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Obec Kunějovice
Zastupitelstvo obce Kunějovice

22:33:57

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022,
konaného dne 31. 10. 2018 od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice (dále jen jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18. hodin
dosavadním starostou obce Miloslavem Novákem, který zasedání nadále řídí („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo při prezenci členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kunějovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny (příloha č. 1) přítomných členů zastupitelstva konstatoval,
že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 5 ti členů), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích), dále uvedl, že průběh dnešního jednání a jeho obsah
vyplývá ze zákona o obcích a obecních zřízeních. Program jednání obdrželi zastupitelé na pozvánce tohoto
jednání.
*

*

*

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu do rukou předsedajícího pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené příloze č. 2.
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že Ladislav Kadlec přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a starosta jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu.
_1 _
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Členi Zastupitelstva obce Kunějovice po jednom přistupovali k vlastnímu složení slibu.
Všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib, žádný člen zastupitelstva neodmítl
složit slib ani nesložil slib s výhradou. Členové se ujali svého mandátu.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Romana Vacka a Jiřího Löwy.
Zapisovatelem Helenu Ludvíkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje ověřovateli zápisu Jiřího Löwy a Romana Vacka, zapisovatelem
Helenu Ludvíkovou.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0
*

Zdrželi se 0
*

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

*

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu (v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích):
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)

VI)

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola osvědčení o zvolení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Využitelnost dosavadního jednacího řádu
Volba starosty a místostarosty
a.
určení počtu místostarostů
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění ( podle § 71 zákona o obcích)
c.
určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. volba starosty
e.
volba místostarosty
Zřízení výborů zastupitelstva - finančního a kontrolního výboru
a.
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c.
volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e.
volba členů kontrolního výboru
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VII)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
VIII) Diskuse, různé
VIIII) Návrh, usnesení, závěr
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

*

*

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

*

Kontrola osvědčení o zvolení.
Předsedající provedl ověření platnosti voleb členů Zastupitelstva obce Kunějovice.
Konstatoval, že všem zvoleným kandidátům bylo vydáno osvědčení o zvolení.
JEDNACÍ ŘÁD, využitelnost dosavadního jednacího řádu
Zastupitelstvo obce Kunějovice souhlasí s tím, že bude při svém jednání postupovat v souladu
s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva.
(hlasování)
pro:
5
proti:
0
zdržel se: 0
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou
hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající podal návrh na veřejné hlasování, vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu
způsobu hlasování a dal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem
předsedajícím uvedeným.
pro:
5
proti:
0
zdržel se: 0
Výsledek hlasování:

Výsledek : Veřejné hlasování

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

* * *
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
- Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající požádal kandidáty o vyjádření, zda kandidaturu na funkci starosty přijímají.
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Ladislav Kadlec
Jiří Löwy
Václav Král
Slavomíra Poláková
Roman Vacek
(Dle výsledku hlasování:

NE
ANO
NE
NE
NE
5 pro

5

0 proti 0 zdržel se)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice volí starostou Jiřího Löwy.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Po zvolení starosty je Jiří Löwy dále veden jako „předsedající“.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající požádal kandidáty o vyjádření, zda kandidaturu na funkci místostarosty přijímají.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Ladislav Kadlec
Václav Král
Slavomíra Poláková
Roman Vacek

NE
NE
NE
ANO

Výsledek hlasování:
5 pro

0 proti

0 zdržel se

Roman Vacek jednomyslně zvolen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice volí místostarostou Romana Vacka.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva
(§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude
mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byl podán následující návrh: Václav Král. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice volí předsedou finančního výboru Václava Krále.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byl podán následující návrh: Slavomíra Poláková.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice volí předsedkyní kontrolního výboru Slavomíru Polákovou.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního a finančního výboru.
Z přítomných hostů se nikdo nepřihlásil. Byly podány následující návrhy: Vladimír Arabasz, Roman Peš.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice volí členy finančního výboru: Vladimíra Arabasze a Romana Peše.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Strana: 6/9

7

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Místostarosta
Roman Vacek podal návrh na: Jitka Velíšková, Luboš Kožnar.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice volí členy kontrolního výboru: Jitka Velíšková, Luboš Kožnar.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0
*

Zdrželi se 0
*

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

*

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby byla neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměna z předchozího
volebního období, na podkladě podnětu místostarosty [v souladu s § 72 a § 73 zákona o obcích a nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků], poskytována
ve výši:
- člen: z Kč 280,-hr./ Kč 222,- čist./na Kč 1 000,- hrubého;
- předsedové výborů (fin.+ kontr.): z Kč 1 000,- hr./Kč 792,- čist./na Kč 2 500,- hrubého;
- místostarosta obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích): z Kč 2 600,- hr./Kč 2048,- čist./na Kč 6 000,- hrubého;
- starosta: Kč 10 950 hr./Kč 8657,- čist. (v minimální zákonem stanovené výši ) beze změn,
a
to
ode
dne
1.
11.
2018.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce ani občany podány žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 1 000,- hrubého/ měsíc. Odměna
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 6 000,hrubého/měsíc a za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce odměna zůstává
beze změn ve výši Kč 10 950,- hrubého/měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kunějovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví,
že neuvolněnému členovi zastupitelstva Václavu Královi, který současně vykonává funkci předsedy
finančního výboru, bude souhrnná odměna poskytována ve výši Kč 2 500,- hrubého (výše nesmí
přesáhnout součet horní hranice odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva a předsedy výboru
zastupitelstva, které jsou dány nařízením č. 37/2003 Sb.) a neuvolněné člence zastupitelstva Slavomíře
Polákové, která je současně předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva obce, bude souhrnná
odměna poskytována ve výši Kč 2 500,- hrubého (výše nesmí přesáhnout součet horní hranice odměn pro
neuvolněného člena zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva, které jsou dány nařízením č. 37/2003
Sb.).
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0
*

*

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

*

Diskuse
Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Do další diskuse se již nikdo nepřihlásil.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21. 30 hodin.
*
*
*
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 31. října 2018 ve 22.32 hodin.
Zapisovatel: Helena Ludvíková
Ověřovatelé:

Jiří Löwy……………………………………
Roman Vacek ………………………………..

Člen:

Václav Král ………………………………..

Člen:

Slavomíra Poláková …...............................

Člen:

Ladislav Kadlec …............................…

Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem.
Záleží na vůli zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání zastupitelstva zaznamenána.
V případě srozumitelnosti bude použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně
konstatován obsah diskuze s tím, že pokud některý ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu
vyhověno.
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Sum. návrh U S N E S E N Í UZ_01-UZ-ZZO-31-10/2018, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1 Pozvánka, návrh programu, zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva - ÚD
Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva - el. úřední deska – dálkový přístup
- příloha č. 2 Prezenční listina
- příloha č. 3 Listina prokazující složení slibu
- příloha č. 4 Usnesení

Námitky či výhrady členů zastupitelstva proti obsahu a správnosti předloženého návrhu zápisu ze zasedání,
proti výsledkům hlasování či obsahu zachycených usnesení, včetně uvedení důvodů, pro které odmítli návrh
zápisu podepsat
Označení stanoviska:
………………………………………………….…………………………………………..…….

(O námitkách členů zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce (23. 11.
18), v režimu § 95 odst. 2 zákona o obcích. )
Právní předpis: zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 95 odst. 2

Předložené návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného 2. zasedání zastupitelstva obce (23. 11. 2018,
Ludvíková:)
1) Rozpočtové opatření č. 4 ke schválení - Návrh (21. 9. 18), Rozpočtové opatření č. 5 (3. 10. 18)
2) Rozpis zasedání zastupitelstva obce Kunějovice_rok 2019
3) Návrh programu jednání Finančního výboru ZOK (21. 12. 2018)
4) Návrh rozpočtu 2019, střednědobý výhled rozpočtu
5) Záměr obce č. 4, GP č. 321 – 131/2018
6) I. etapa inventarizace majetku a závazků (Příkaz k provedení roční periodické inventarizace ,
Protokol o proškolení členů inventarizační komise, Plán inventur na rok 2018, Směrnice inventarizace majetku a závazků,
př. č. 2, Směrnice k provádění inventarizace 2018)
7) Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
8) Plán práce/činností finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice, r. 2019

Zápis hlasitě přečten, návrh zápisu odpovídá realitě, ověřena správnost předloženého zápisu, na důkaz
souhlasu v prezenční listině a níže podepsáni
ověřovatelé:

1) Jiří Löwy

2) Roman Vacek

31. října 2018 ve 22:33:57 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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